
Periovic 

 
april 2020  



Colofon 
 
Bevers   jongens en meisjes van 4,5 t/m 7 jaar 
    Vrijdagavond 18:30 - 20:00 
    Contactpersoon: Stanley 
    e-mail: bevers@scoutingsintvictor.nl 
  
Esta’s    jongens en meisjes van 7 t/m 11 jaar 
    Vrijdagavond 18:30 - 20:30 
    Contactpersoon: Kaa 
    e-mail: estas@scoutingsintvictor.nl 
 
Ranjanwelpen  jongens en meisjes van 7 t/m 11 jaar 
    Zaterdagochtend 10:00 - 12:00 
    Contactpersoon: Raksha 
    e-mail: ranjanwelpen@scoutingsintvictor.nl 
 
Gidsen   meisjes van 11 t/m 15 jaar 
    Zaterdagmiddag 14:00 - 17:00  
    Contactpersoon: Kim Boom 
    e-mail: gidsen@scoutingsintvictor.nl 
 
Verkenners:   jongens van 11 t/m 15 jaar 
    Zaterdagmiddag 14:00 - 17:00 
    Contactpersoon: Jur Zijlstra 
    e-mail: verkenners@scoutingsintvictor.nl 
 
R/S    jongens en meisjes van 15 t/m 18 jaar 
    Vrijdagavond 20:00 - 23:30 
    Contactpersoon: Sam	van	Wijk	
    e-mail: RS@scoutingsintvictor.nl 
 
Stam    jongens en meisjes van 18 t/m 23 jaar 
    Vrijdagavond 21:00 -00:00 
    Contactpersoon: Renske Kaaijk 
    e-mail: stam@scoutingsintvictor.nl 
 
Stam +   jongens en meisjes van 23+ 
    Vrijdagavond 21:00 - 01:00 
    Contactpersoon: Davy Vishnudatt 
 
 
 

 
 



Hoi	allemaal,		
	
Voor	je	ligt	een	gloednieuwe	Periovic!	
Omdat	we	elkaar	even	niet	kunnen	
zien	of	spreken,	blikken	we	terug	op	
de	afgelopen	tijd	dat	we	nog	wél	
opkomsten	hadden,	en	bekijken	we	
hoe	het	gaat	bij	alle	speltakken	in	
quarantaine.	Natuurlijk	is	Vicky	ook	
weer	(online)	bij	een	van	de	leiding	
op	bezoek	geweest.		
	
Heel	veel	leesplezier,	
	
Groetjes	van	redactie	
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Vicky’s	babbelbox	
Voor	deze	editie	van	de	Periovic	
heeft	Vicky	zijn	interview	digitaal	
afgenomen.	Vicky	maakte	kennis	
met	het	online	videobellen	en	ging	
op	bezoek	bij	Jacala,	een	van	onze	
welpenleiding!		
	
Hoe	lang	zit	jij	al	op	scouting,	
Jacala?		
Ik	zit	nu	11	jaar	op	scouting	en	
heb	in	die	tijd	bij	de	esta’s	en	
verkenners	gezeten.	Nu	zit	ik	in	
mijn	laatste	jaar	bij	de	RS	en	ben	
ik	leiding	bij	de	ranjanwelpen.		
	
Zo,	een	hoop	jaren	al!	Dan	heb	
je	vast	ook	veel	kampen	
meegemaakt.	Welk	zomerkamp	
was	je	allerleukste	kamp?	
Mijn	leukste	kamp	was	het	afgelopen	kamp	van	de	welpen	met	als	thema	
dino’s.	Het	was	mijn	eerste	kamp	als	welpenleiding	en	ik	vond	het	
suuuuuuper	gezellig.	Ik	hoop	dat	ik	er	nog	veel	mee	mag	maken.		
	
Wat	is	dan	je	lievelingseten	op	zo’n	kamp?	
Mijn	favoriete	kampeten	is	natuurlijk	op	de	laatste	avond	de	barbecue.		
	
En	de	beste	kampvuurhit?	
Mijn	favoriete	kampvuurhit	bij	de	esta’s	was	altijd	die	van	de	zeppelin.		
	
Behalve	op	kamp	wordt	er	tijdens	de	normale	opkomsten	ook	wat	af	
gesnoept	op	scouting.	Wat	is	je	favoriete	scoutingeten?	
Mijn	favoriete	scoutingeten	is	toch	wel	wat	er	bij	d	RS	kookopkomsten	
wordt	gemaakt.	Van	zelfgeemaakte	taarten	tot	een	M&M	brood!	
	
Wat	vind	jij	het	ultieme	scoutinggevoel?	
Voor	mij	is	het	ultieme	scoutinggevoel	gezellig	met	de	welpen	of	de	RS	na	
een	drukke	dag	uitrusten	bij	het	kampvuur.	
	
En	de	leukste	herinnering?	



Mijn	allerleukste	herinnering	is	het	overvliegen	van	de	verkenners	naar	de	
RS.	Ik	heb	die	avond	zo	veel	gelachen?	
Heb	je	in	al	die	jaren	ook	wel	eens	een	blunder	meegemaakt?	
Ik	heb	bij	de	verkenners	wel	eens	de	wc	rol	in	de	HUDO	laten	vallen,	oeps…	
	
Slaap	je	liever	in	een	tent	of	in	een	clubhuis?	
Ik	slaap	over	het	algemeen	liever	in	een	tent	omdat	dat	toch	wat	gezelliger	
is	en	meer	de	echte	scoutingbelevenis	geeft.	Behalve	tijdens	winterbivak,	
dat	is	toch	echt	te	koud	;).		
	
Laatste	vraag:	bij	wie	moet	ik	de	volgende	keer	langsgaan?	
Ik	denk	dat	het	wel	gezellig	is	om	langs	te	gaan	bij	mijn	mede-RS’er	en	
beverleiding:	Fleur!	
	
	 	



Bevers	
	
28 februari was er EHBO-opkomst bij de 
bevers. Veel ervaring hadden de bevers nog 
niet hiermee, dus het was super leerzaam! 
Om het goed te oefenen, mochten alle bevers 
(en leiding) hun favoriete knuffel meenemen! 
We hebben 2 onderdelen behandeld; het 
verbinden van enkels, polsen en het hoofd en 
als tweede hoe we een mitella kunnen 
aanleggen. Eigenlijk doet de leiding dit, maar 
hoe leuk is het om het ook zelf te 
kunnen! Daarna hebben we een estafette 
gedaan, waarbij de bevers in 2 teams zo snel 
mogelijk het hoofd van een knuffelbeer 

moesten verbinden! 
Tussendoor hebben we ook nog spelletjes 
gedaan die in het teken stonden van 
EHBO, zoals tikkertje waarbij je 1 arm niet 
mocht gebruiken of waarbij je last had van 
je teen en een knuffel nodig had!  
En wat extra leuk was; dit was een 
insigneopkomst, de insigne van 
Rozemarijn! Een andere keer doen we nog 
een EHBO-opkomst, daarna zullen de 
bevers deze insigne krijgen!  

	
	
	
	 	



ESTAPOST	
	
Wij als Esta’s gaan elke vrijdagavond op reis. En dan maken we niet 
zomaar een reis! We maken een reis naar het verre Esta land! Een land vol 
avontuur, vriendschap en plezier. Doormiddel van deze periovic zullen we 
jullie meenemen naar dat o zo geweldige Esta land. En vooral tegen de 
Esta’s die dit stukje lezen willen we zeggen dat ze het Esta land niet 
moeten vergeten nu we elkaar wat minder zien. Om daarbij te helpen 
gaan we het hebben over een paar superleuke activiteiten die we de 
afgelopen tijd hebben gedaan. We gaan het hebben over de kerstopkomst, 
Valentijnsopkomst en EHBO-opkomst. 
Jullie mogen drie keer raden over welk feest we het hebben. Het is een 
feest waar we allemaal samenkomen om lekker te eten, waarbij we een 
boom in de huiskamer zetten en met de Esta’s elk jaar een speciale 
opkomst doen. Jullie hebben het fout… want we hadden het natuurlijk 
over de kerstopkomst. Normaal gesproken vieren we de Esta 
kerstopkomst altijd bij ons op het oude vertrouwde clubhuis. Maar dit jaar 
dachten we een keer iets anders te doen. We zijn met alle Esta’s naar 
JUMPSQUARE geweest. We zullen even uitleggen wat Jumpsquare is voor 
de kinderen die niet weten wat het is. Stel je een hele grote zaal voor…. 
die helemaal vol ligt met zand…. Nou zo ziet het er dus niet uit. De zaal 
staat namelijk helemaal vol met trampolines. Nou de Esta’s hebben wat 
afgesprongen hoor. Je zou wel kunnen zeggen dat ze zo met een grote 
sprong het nieuwe jaar in gingen.  

 
 
 



 
Niet alleen tijdens de kerstopkomst deden de Esta’s aan springen. De 
Esta’s sprongen namelijk tijdens de Valentijnsopkomst zo het liefdesnest 
in. Ook de Valentijnsopkomst was een bijzondere opkomst dit jaar. In 
groepjes van twee (toevallig een 
jongen en een meisje samen) moesten 
de Esta’s zoveel mogelijk geld 
verdienen. Ze konden geld verdienen 
door te gokken met het geld wat ze 
met het gokken hadden verdient (snap 
jij het nog). Wij Esta’s zijn eigenlijk 
geen voorstander van gokken, maar 
we moesten wel tijdens deze opkomst. 
Er waren namelijk super gave dingen 
te koop bij de centrale post en je 
moest nou eenmaal geld verdienen om 
iets te kunnen kopen. Zo konden de 
Esta’s dingen kopen als snoep, 
stuiterballen, snoep, spellen, snoep, 
bijzondere kaartjes waardoor de Esta’s een voordeel kunnen hebben 
tijdens een kamp of een spel ennnn ohja snoep… heel veel snoep. 
Eigenlijk onverantwoord zo’n opkomst… wie verzint dat joh.  
 

Als laatste willen we het ook nog even hebben 
over de EHBO opkomst. Deels om ons toch 
nog even van onze goede kant te laten zien na 
dat stukje van de Valentijnsopkomst. Dit jaar 
hebben we twee opkomsten geweid aan de 
EHBO opkomst. Bij deze opkomst leerde de 
Esta’s spelende wijs over de basis van EHBO 
en wat ze moeten doen in een noodsituatie. 
Door goed mee te doen aan de opkomsten 
hebben de Esta’s een badge verdient voor op 
hun uniform. Maar ze hebben natuurlijk iets 
veel belangrijkers verdient, namelijk een hele 
belangrijke les. Ohja en we zullen even uitleg 
geven over de rechter foto… Kevin die speelt 

dat hij een gebroken arm heeft, hij zou acteur moeten worden.  
Dat was hem weer, we hopen jullie snel weer te zien! 



 
	



Bericht van de welpen 
 
Het kerstuitje, de natuur insigne en 
een dierenopkomst; de 
Ranjanwelpen hebben het er de 
afgelopen periode maar druk mee 
gehad! 
 
In december hebben we met alle 
welpen kerst op een bijzondere 
manier gevierd, we zijn namelijk 
gaan schaatsen rond het stadhuis 
van Gouda. Na een de treinreis en 
het passen van de schaatsen 
konden we van start, bij een ging 
dit wat soepeler dan bij de ander ;P. 
Zo’n actieve middag kan natuurlijk 
alleen maar afgesloten worden met 
wat lekkers en vandaar dat we een 
heuse pizzaparty hebben gehouden! 
 
Elke periode werken we met de welpen aan een bepaald insigne, we leren 
hierbij over onderwerpen zoals: vuur maken, knopen, EHBO, etc. De 

afgelopen weken hebben we gewerkt 
aan het natuur insigne, en hoe kan je 
hier nou beter over leren dan het van 
dichtbij mee te maken. Tijdens de 
opkomst is er namelijk iemand 
langsgekomen die allerlei dieren mee 
had, van slangen tot spinnen. Dat was 
op het begin wel even spannend, 
maar uiteindelijk vond iedereen, 
inclusief de ouder het heel leuk! 
Daarnaast hebben we natuurlijk heel 
veel geleerd over de verschillende 
dieren. 
 
Om geld in te zamelen voor het uitje 
voor komend zomerkamp zijn de 
welpen zelf ook al druk in de weer, 



ze zijn namelijk bezig met het inzamelen van flessen. Hoe meer flessen er 
ingezameld worden, hoe leuker het uitje is wat we kunnen gaan doen. In 
de wandelgangen zijn al wel geruchten dat we misschien naar een 
Brabants sprookjespark zouden kunnen als we zo doorgaan! 
 
In verband met het corona virus kunnen we natuurlijk niet bij elkaar 
komen en natuurlijk willen wij niet dat de welpen zich gaan vervelen, 
daarom zijn we nu ook begonnen met het doen van opdrachten die thuis 
gemaakt kunnen worden. We hopen als leiding natuurlijk op een mooi 
resultaat.  
 
Groetjes de welpenleiding! 
  



Actie	dodenherdenking	
	
Ieder	jaar	zijn	de	gidsen,	verkenners,	
RS	en	stam	van	beide	
scoutinggroepen	in	Waddinxveen	
aanwezig	bij	dodenherdenking.	Bij	
het	monument	leggen	zowel	de	
waterscouting,	als	wij	een	krans.	Dit	
jaar	gaat	de	dodenherdenking	bij	het	
monument	niet	door	vanwege	het	
coronavirus.	Dit	betekent	natuurlijk	
niet,	dat	de	hele	dodenherdenking	
niet	door	gaat.	Zelf	kan	je	ook	
herdenken.		

	
Als	je	zelf	ook	wat	wil	doen,	
kan	het	een	goed	idee	zijn	
om	een	steentje	te	zoeken	in	
je	tuin	of	dichtbij	je	huis	en	
deze	te	beschilderen.	
Vervolgens	kan	je	deze	voor	
5	mei	bij	het	monument	
leggen.	Wel	hou	je	je	hierbij	
natuurlijk	aan	de	richtlijnen	
van	het	RIVM.	Het	zou	een	
mooi	gebaar	zijn	als	er	op	5	
mei	allemaal	beschilderde	
steentjes	bij	het	monument	
liggen.	Doe	jij	hieraan	mee?	
  
 
	 	



Gidsen	
Lieve allemaal, 
Al weken niet meer op scouting 
geweest.. 
Al weken niet meer kunnen genieten 
van rond rennende kinderen.. 
En al weken geen plezier meer gehad 
tijdens de spellen en met 
leeftijdsgenoten op Scouting.. 
Hopelijk is iedereen gezond en zien we 
elkaar snel weer terug. 
Gelukkig zijn de gidsen in November 
op bivak geweest. Het bivak stond in 
het thema van prinsessen. Tijdens dit bivak hebben we een make-up spel 
gedaan, waarbij Ian en Chris opgemaakt moesten worden. Lachen, gieren, 
brullen natuurlijk.  
’s Avonds deden we onder andere een prinsessenquiz. We moesten tijdens 
deze quiz in teams raden van welke prinses een jurk was en nog veel 
meer. 
Uiteraard konden meerdere spelletjes weerwolven ook niet ontbreken en 
hebben we even lekker gezwommen in het zwembad. 
 
In deze gekke periode, laten we 
Scouting natuurlijk niet stilliggen. 
Iedere zaterdag stuurt de leiding zeven 
opdrachten naar de gidsen. Iedere dag 
mogen ze één opdracht uitvoeren. Deze 
opdrachten worden beoordeeld op hoe 
snel ze worden ingeleverd en hoe 

creatief ze 
zijn. 
Het zijn opdrachten als: schrijf je eigen 
gedicht/lied over scouting, bouw een hut in je 
slaapkamer, maak een boot die blijft drijven 
etc.  
De meiden gaan er helemaal voor en zijn 
ontzettend enthousiast bezig met de 
opdrachten. 

Tot snel (in goede gezondheid)! 
Liefs, de gidsenleiding 



Ook	een	van	de	meiden	heeft	iets	geschreven:	
	
Haii, 
Sinds de zomer zit ik bij de gidsen echt een hele leuke groep! 
We doen leuke spellen en hebben het heel gezellig. In het begin was het 
echt wennen, maar nu is dat echt helemaal niet! 
 
Ik verheug me echt op kamp maar ik denk dat het niet door gaat i.v.m 
corona, en dat vind ik echt stom! Gelukkig ben ik al op bivak geweest en 
we kunnen volgend jaar gewoon op kamp. Maar ik blijf hopen dat het 
gewoon doorgaat. 
 
Nu we thuis zitten hebben we geen scouting. Da’s wel echt HEEL erg 
jammer! 
Maar gelukkig krijgen we leuke opdrachtjes. 
Voor elke opdracht krijg je punten, en de uitslag komt elke zaterdag. 
We bijv. Al gehad: Maak je eigen tent in je slaapkamer en maak je eigen 
rap/gedicht/liedje dat ober scouting gaat. 
Ik mis scouting heel erg! (zelfs de leiding wel een beetje, haha) 
Groetjes: Si Yan 
 

	 	



Opkomsten	in	quarantaine	
Nu	de	live	opkomsten	niet	doorgaan,	worden	er	
door	verschillende	speltakken	programma’s	voor	
thuis	gemaakt!	Hier	een	kijkje	bij	de	verschillende	
speltakken.		

	
	
	 	



Verkenners	
Hallo,	ik	ben	Ytse	van	Pruissen	van	de	Sint	Victor.	Ik	zit	bij	de	verkenners.			
We	zijn	bezig	met	de	EHBO	badge,	we	hebben	een	EHBO	quiz	gedaan.	Niet	
iedereen	nam	dat	even	serieus,	maar	ja	we	zijn	ook	een	grote	groep	
grapjassen.	Het	waren	wat	makkelijke	vragen	over	de	basisdingen.	Zoals	
waar	staats	EHBO	voor.	We	zijn	nog	bezig	met	de	rest	van	de	opdrachten	
voor	de	EHBO	badge.	Ook	heb	ik	een	eigen	opkomst	mogen	houden	samen	
met	een	andere	verkenner,	dit	ging	wel	
ok.	We	hebben	meerdere	spellen	gedaan.	
Zoals	Hollandse	leeuwen	en	trefbal.	Ik	
vond	het	zeer	leuk	om	dit	stukje	te	
schrijven.	
	
Wij	hebben	ook	een	kookopkomst	
gedaan.	De	verkenners	mochten	zelf	naar	
de	supermarkt	om	ingrediënten	te	kopen	
om	vervolgens	het	beste	broodje	
hamburger	te	maken.	Beide	groepjes	
hadden	uiteindelijk	een	prima	burger	in	
elkaar	gezet.	Het	ene	groepje	gebruikte	
paneermeel,	het	andere	groepje	kruiden.	
Ook	de	sausjes	waren	gevarieerd.	Al	met	
al	was	het	een	leuke	en	lekkere	opkomst.	

	
	 	



RS	
Bestrijding	van	het	eenzaamheidsvirus.	
	
De	quarantaine	duurt	
al	bijna	een	maand,	
het	scoutinggebouw	is	
dicht	en	de	straten	
zien	er	steeds	leger	
uit.	Eenzaamheid	en	
verveling	liggen	op	de	
loer,	maar	niet	bij	de	
RS'ers	van	Scouting	
Sint	Victor.	Wij	
spreken	elkaar	
namelijk	nog	elke	
week	via	internet	en	
ondernemen	leuke	
dingen	vanaf	een	
afstand.	We	spelen	Jackbox,	een	soort	online	quizspel	en	vanaf	vorige	week	
zijn	we	begonnen	met	een	3	weekse	challange	waarin	elke	week	7	

opdrachten	woorden	verstuurd	die	tijdens	
de	week	uitgevoerd	kunnen	worden.	Denk	
hierbij	bijvoorbeeld	aan	het	knopen	van	een	
mini-keuken.	Het	namaken	van	een	bordspel	
in	scoutingversie	of	je	haren	wassen	met	een	
fles	op	je	rug.	Doormiddel	van	deze	
opdrachten	kun	je	punten	verdienen.	De	
winnaar	krijgt	aan	het	einde	natuurlijk	een	
prijs.	Grappige	foto's	en	leuke	ideeën	komen	
naar	voren	tijdens	de	opdrachten.	
	
	
Blijf	gezond,	houdt	afstand	en	maak	je	maar	
geen	zorgen	om	de	RS,	want	de	RS	vermaakt	
zich	voorlopig	wel.	
	
Wessel,	namens	de	RS	 	



Stam	&	stam+	
	
Dit jaar zijn we samen	op 
bivak gegaan naar het 
pittoreske Oegstgeest, 
alwaar we weer een mooi 
weekendje gingen 
‘’binnenkamperen’’. Na een 
kleine zoektocht naar het 
clubhuis werd achter de 
plaatselijk 
voetbalvereniging ons 
onderkomen gelocaliseerd. 
Een ogenschijnlijk vredig 
grasveld dreigde nog even 
roet in het eten te gooien 
door het sommige bolides in een stevige wurggreep te nemen. Na enig 
duw en trekwerk konden werden de auto’s uit hun benarde situatie 
bevrijdt en kon het weekend echt beginnen. De vrijdagavond werd verder 
gevuld met gezelschapsspelletjes.  
 
Sommige van ons hadden iets te veel vertrouwen in het plaatselijke CV-
systeem en moesten dit bekopen met een ijskoude nacht. Nadat iedereen 
zaterdagochtend weer was ontdooid en voorzien van een stevig ontbijt 
was het tijd om ons van de sportieve kant te tonen. Na een ritje naar 
Aalsmeer zijn we onze midgetgolf skills gaan trainen, deze beproeving van 
hand-oog coördinatie op een donkere baan ontaarde al snel in een strijd 
tussen mannen en vrouwen. Waarbij de vrouwen aan het langste eind 
trokken en met de beker naar huis gingen.  
 
Na een gezellige lunch in het centrum van Aalsmeer hebben we de dag 
afgesloten in Leiden. Na een bourgondisch avondmaal hebben we ons nog 
tot in de late uurtjes vermaakt. Met de ijskoude vorige nacht nog in het 
achterhoofd heeft ditmaal iedereen de warmte opgezocht. Nadat iedereen 
de volgende dag weer was ontwaakt en alles netjes was achtergelaten zijn 
wij weer vredig huiswaarts gekeerd. Klaar voor het volgende avontuur.  
 
Ook	hebben	de	stam	en	de	stam+	dit	jaar	uitgebreid	kerst	gevierd.	We	
hebben	het	bestuur	en	onszelf	getrakteerd	op	een	vijfgangendiner.	In	



groepjes	maakten	we	de	gerechten,	die	werden	afgewisseld	met	leuke	
spellen.		
	
 
 

  



Bestuur	
	
Ons	bestuur	heeft	ditmaal	de	kans	voorbij	laten	gaan	om	een	stukje	te	
publiceren	in	onze	Periovic.	We	hopen	de	volgende	editie	weer	van	ze	te	
horen!		
	
	


